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Про підготовку проведення виборів 
директора ІПБ AEC НАН України у 2021 році

У зв’язку з оголошенням Національною академією наук України 
конкурсу на заміщення посади директора ІПБ АЕС НАН України у 2021 році 
відповідно до Статуту Інституту та Методичних рекомендацій щодо 
особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998 
«Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової 
установи», з метою організації та проведення виборів

НАКАЗУЮ:

1. Для проведення підготовки виборів призначити організаційний 
комітет ІПБ АЕС у складі:

Кудін Є.М. -  заступник директора з загальних питань;
Хвалін Д.І. -  в.о. ученого секретаря;
Довидьков С.А. -  завідувач науково-організаційного відділу;
Деренговський В.В. -  завідувач сектору ВПОРЯТ;
Піскун В.М. -  науковий співробітник ВАЕ.
2. Для проведення голосування на виборах створити виборчу комісію 

ІПБ АЕС у складі:
Рудько В.М. -  завідувач ВПОРЯТ;
Кучмагра О.А. -  провідний науковий співробітник ВАЕ;
Одінцов О.О. -  завідувач сектору ВЯРБ.
3. Заступнику директора з загальних питань Кудін Є.М. до 1 лютого 

2021 року для забезпечення належних умов роботи організаційного комітету 
та виборчої комісії виділити окремі приміщення, а також забезпечити 
наявність необхідних засобів зв’язку та обладнання.

4. Еолові організаційного комітету та виборчої комісії до 5 лютого 2021 
року розробити Положення про організаційний комітет та виборчу комісію з 
проведення виборів директора ІПБ АЕС,НАН України.

5. В.о. ученого секретаря Хваліну Д.І. до 11 лютого 2021 року 
організувати проведення Вченої ради з метою розгляду кандидатур на 
заміщення посади директора Інституту.

6. Кандидатам на посаду директора ІПБ АЕС до 05 березня 2021 року 
надати в.о. ученого секретаря Хваліну Д.І. документи у відповідності до 
переліку, зазначеному в оголошенні про конкурс на заміщення посад 
директорів наукових установ НАН України від 21 січня 2021 року.



7. Начальнику відділу кадрів Погребняк І.П. до 19 березня 2021 року 
передати організаційному комітету алфавітний список наукових працівників, 
які мають право брати участь у виборах.

8. Організаційному комітету та виборчій комісії забезпечити належну 
підготовку та безпосереднє проведення виборів директора ІПБ АЕС ЗО 
березня 2021 року у відповідності до Методичних рекомендацій Кабінету 
Міністрів України, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету 
Міністрів України та у газеті «Урядовий кур’єр» від 17 січня 2017 року № 8.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор А.В. Носовський
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